
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.12.2010 

 
1.  Γενικά.  

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 

2007, στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

Οι οικονομικές καταστάσεις του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) που 

ελέγχονται σύμφωνα με το άρθρο 3(1) των πιο πάνω Νόμων, μετά από σχετική 

γνωμάτευση των Νομικών Συμβούλων του ΔΣΜ και μετά από γνωμάτευση του 

Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ημερ. 17.9.2007, σύμφωνα με την οποία ο 

ΔΣΜ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με ανάμικτα καθήκοντα και εξουσίες 

δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, δεν υποβλήθηκαν έγκαιρα και σύμφωνα με τις 

πρόνοιες της πιο πάνω νομοθεσίας.  Όπως προβλέπεται στη νομοθεσία οι 

οικονομικές καταστάσεις έπρεπε να υποβληθούν μέχρι τις 30.4.2011.  Σημειώνεται 

ότι δεν είχαν υποβληθεί ούτε μέχρι τις 31.5.2011, ημερομηνία που ο Γενικός 

Ελεγκτής όφειλε να τις υποβάλει ελεγμένες μαζί με την έκθεση του στο Νομικό 

Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.  Τελικά υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας για έλεγχο 

στις 6.6.2011.  Ως αποτέλεσμα δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του ελέγχου 

των οικονομικών καταστάσεων, ούτε η κατάθεση αυτών στη Βουλή στα χρονικά 

πλαίσια που προνοεί η σχετική νομοθεσία.  Επισημάνθηκε ότι η μη έγκαιρη 

υποβολή των οικονομικών καταστάσεων μειώνει σε σημαντικό βαθμό τη 

δυνατότητα λήψης διορθωτικών μέτρων σχετικά με τις οποιεσδήποτε αδυναμίες ή 

κενά που τυχόν θα παρατηρηθούν και αποστερεί το δικαίωμα ενημέρωσης, τόσο 

από τη Βουλή όσο και από τους πολίτες, για τα πεπραγμένα του ΔΣΜ. 

2. Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) συστάθηκε το Σεπτέμβριο του 

2004 δυνάμει του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι)/2003 

(άρθρο 57).  Η συγκρότηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς προέκυψε 

από την απόφαση της Κυβέρνησης για εναρμόνιση με την Οδηγία 96/92/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά 

με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.  Σύμφωνα 

με το άρθρο 67 του Νόμου, τα έσοδα του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς 

προέρχονται από τις διατιμήσεις και χρεώσεις που εγκρίνονται από τη Ρυθμιστική 
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Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και παραχωρούνται στον ιδιοκτήτη συστήματος 

μεταφοράς για κάλυψη των δαπανών του. 

Η θητεία του Διευθυντή του ΔΣΜ έληξε στις 28.4.2010.  Το Υπουργικό Συμβούλιο 

ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 57 των περί Ρύθμισης 

της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008, διόρισε το νέο Διευθυντή 

Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς από 6.7.2010.   

3. Ρυθμιστική απόφαση της ΡΑΕΚ αρ.3/2010 που καθόρισε μεταξύ άλλων 
τα τέλη χρέωσης για τις δαπάνες του ΔΣΜ.   

Η πιο πάνω απόφαση δημοσιεύτηκε στις 12.11.2010 (Κ.Δ.Π 455/2010), όπου 

εγκρίθηκαν μεταξύ άλλων, τα τέλη χρέωσης επί της τιμολογούμενης ενέργειας που 

θα μεταφέρεται μέσω των δικτύων υψηλής τάσης (σύστημα μεταφοράς), για την 

περίοδο 2010-2012, για κάλυψη των δαπανών του ΔΣΜ.  Το ύψος των τελών για 

το 2010 καθορίστηκε στα 0,07€σεντς/kwh επί της τιμολογούμενης ενέργειας.  

Όπως αναφέρεται στην απόφαση τα πιο πάνω τέλη τίθενται σε άμεση ισχύ.   

Όπως μας πληροφόρησε ο Διευθυντής του ΔΣΜ, με επιστολές του ημερ. 

14.4.2011 και 19.4.2011, ζήτησε οδηγίες από τη ΡΑΕΚ ως προς τον τρόπο 

εφαρμογής της πιο πάνω απόφασης και επεξήγηση της μεθοδολογίας 

υπολογισμού της τιμολογούμενης ενέργειας από την ΑΗΚ, αντίστοιχα.  Σύμφωνα 

με τον Διευθυντή, στις 3.6.2011 έγινε συνάντηση μεταξύ του ΔΣΜ, της ΡΑΕΚ και 

της ΑΗΚ όπου συμφωνήθηκε ο τρόπος εφαρμογής της πιο πάνω απόφασης, 

καθώς και ο τρόπος παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων του ΔΣΜ. 

4. Προϋπολογισμός. 

(α) Έγκριση.  Σύμφωνα με το άρθρο 60 των περί Ρύθμισης της Αγοράς 

Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2008, η Αρχή Ηλεκτρισμού, μετά από 

διαβουλεύσεις με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και τον 

Διευθυντή ΔΣΜ, συμφωνεί, για κάθε έτος, τον Προϋπολογισμό για το ΔΣΜ και τον 

υποβάλλει για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων.  Για το έτος 2010 ο Προϋπολογισμός του ΔΣΜ στάληκε έγκαιρα στις 

12.6.2009 στην ΑΗΚ για να υποβληθεί στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού (Υ.Ε.Β.&Τ.), μαζί με τον Προϋπολογισμό της.  Η ΑΗΚ υπέβαλε τον 

Προϋπολογισμό του ΔΣΜ μαζί με το δικό της στο Υ.Ε.Β.&Τ. στις 28.9.2009.  Στις 

20.1.2010 η ΑΗΚ υπέβαλε στο Υ.Ε.Β.&Τ. δικό της αναθεωρημένο Προϋπολογισμό.  Ο 
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Προϋπολογισμός εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 3.3.2010.  Ψηφίστηκε 

από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας στις 31.3.2010 ως μέρος του περί Προϋπολογισμού της Αρχής 

Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2010, Νόμου του 2010 (Ν.32(II)/2010).   

Κατά την περίοδο 1.3.2010 μέχρι 30.3.2010 έγινε εκταμίευση συνολικού ποσού 

€144.073 και δεσμεύσεις συνολικού ποσού €9.937, χωρίς να υπάρχει εγκεκριμένος 

Προϋπολογισμός.     

Το Υπουργικό Συμβούλιο με δυο ξεχωριστές αποφάσεις του, ενέκρινε τους 

Προϋπολογισμούς της ΑΗΚ και του ΔΣΜ για το 2010 (αρ. Απόφ. 70.072 και 70.073 

αντίστοιχα). Το συνολικό ποσό και των δύο Προϋπολογισμών όπως αναφέρεται στον 

Νόμο εγκρίνεται να χρησιμοποιηθεί από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για τη χρήση 

του έτους που αφορά, για κάλυψη των δαπανών της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για 

την περίοδο αυτή.  Παρόλο που τα κεφάλαια και άρθρα που αφορούν στον ΔΣΜ 

παρουσιάζονται ξεχωριστά ως Προϋπολογισμός του, εντούτοις η νομική κάλυψη για 

χρήση των ποσών που εγκρίνονται φαίνεται να δίδεται μόνο στην Αρχή Ηλεκτρισμού.  

Οι δύο Προϋπολογισμοί δημοσιεύτηκαν  σε ένα Νόμο που αναφέρεται ως «ο περί 

Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμος». 

Σε απάντησή του ο Διευθυντής του ΔΣΜ ανέφερε ότι η καθυστέρηση στην υποβολή 

του Προϋπολογισμού του ΔΣΜ δεν οφείλεται στον ίδιο εφόσον είχε υποβληθεί στην 

ΑΗΚ από τις 12.6.2009.  Επίσης, σημειώνει ότι οι πληρωμές των €144.073 αφορούν 

σε δαπάνες που δημιουργήθηκαν τον Φεβρουάριο 2010, στα πλαίσια των 

εγκεκριμένων δωδεκατημορίων και ο ΔΣΜ προχώρησε σε εξόφληση των 

υποχρεώσεων αυτών, τον Μάρτιο του 2010.  Κατά την άποψη μας δεν νομιμοποιείται 

η πληρωμή τους τον Μάρτιο του 2010, εφόσον αυτό που έχει σημασία δεν είναι πότε 

δημιουργούνται οι δαπάνες, αλλά πότε διενεργείται η πληρωμή και κατά τον Μάρτιο 

του 2010 δεν υπήρχε εγκεκριμένος Προϋπολογισμός.  

Επίσης ο Διευθυντής ΔΣΜ μας πληροφόρησε ότι απέστειλε επιστολή ημερ. 14.4.2011 

στην ΑΗΚ, ζητώντας όπως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Νόμος 

του 2012 αναφέρεται και στο ΔΣΜ σε συγκεκριμένα σημεία που χρειάζεται.   

5. Πρωτόκολλο Συστήματος Μεταφοράς.   

Σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 

2008 ετοιμάστηκε, εγκρίθηκε από την ΡΑΕΚ και υπογράφτηκε τον Ιούλιο 2006 μεταξύ 
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του ΔΣΜ και του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ), δηλαδή της ΑΗΚ, 

Πρωτόκολλο, προκειμένου ο ΔΣΜ να καταστεί ικανός να ασκήσει τις αρμοδιότητες 

του.  Το εν λόγω Πρωτόκολλο βασίστηκε στις εμπειρίες και τα δεδομένα που ίσχυαν 

μέχρι το 2006.  

Αναφέραμε ότι, στο άρθρο 68 (γ) του βασικού Νόμου γίνεται ρητή αναφορά ότι το 

Πρωτόκολλο Συστήματος Μεταφοράς πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και 

πρόνοιες σχετικά με την κατασκευή, σύνδεση και χρήση του συστήματος μεταφοράς από 

τρίτους.  Ωστόσο, στο Πρωτόκολλο που έχει υπογραφεί δεν υπάρχουν τέτοιες πρόνοιες. 

Απαντώντας, ο Διευθυντής του ΔΣΜ ανέφερε ότι μια από τις άμεσες προτεραιότητες 

του, είναι και η αναθεώρηση αρκετών διατάξεων του Πρωτοκόλλου, σε συνεργασία 

και συνεννόηση με την ΑΗΚ, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζονται τα νέα δεδομένα και 

καταστάσεις. 

6. Εκθέσεις προόδου των έργων ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς.   

Σύμφωνα με το άρθρο Β6.2 του Πρωτοκόλλου Συστήματος Μεταφοράς, η ΑΗΚ 

πρέπει να ετοιμάζει τριμηνιαία έκθεση προόδου για όλα τα έργα Μεταφοράς που 

έτυχαν έγκρισης από την Διεύθυνση της Αρχής, με βάση το εγκεκριμένο Δεκαετές 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς.  Η έκθεση πρέπει να 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, τις δαπάνες σε 

σύγκριση με τα προϋπολογισμένα έξοδα και τα προβλήματα που προκύπτουν. 

Με βάση την πρόνοια αυτή του Πρωτοκόλλου, ο ΔΣΜ στις 10.12.2010 ζήτησε από 

την ΑΗΚ όπως ενημερώνεται με τριμηνιαίες εκθέσεις για τα έργα σύνδεσης που 

αφορούν σε ανεξάρτητους παραγωγούς.  Η ΑΗΚ, με απαντητική επιστολή ημερ. 

15.12.2010, εισηγήθηκε τον προκαθορισμό διμηνιαίων συναντήσεων για 

ενημέρωση και συζήτηση των προβλημάτων και πρόοδο όλων των έργων 

μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων και των έργων σύνδεσης ανεξάρτητων 

παραγωγών.  Στις 17.12.2010 ο ΔΣΜ ζήτησε για ακόμα μια φορά όπως σταλούν οι 

εκθέσεις προόδου αλλά η ΑΗΚ στις 27.12.2010 απάντησε ξανά ότι είναι 

προτιμότερο να συζητείται η πρόοδος των έργων σε διμηνιαίες συσκέψεις.   
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7. Εκκρεμή θέματα. 

(α) Φορολογική μεταχείριση των δραστηριοτήτων του ΔΣΜ. 

Σύμφωνα με επιστολή της Υπηρεσίας ΦΠΑ ημερ. 16.4.2009, οι χρεώσεις που γίνονται 

τόσο από την ΑΗΚ προς τον ΔΣΜ και αφορούν στην κάλυψη δαπανών που έχει 

διενεργήσει η ΑΗΚ για τον ΔΣΜ, αλλά και αντιθέτως οι χρεώσεις από τον ΔΣΜ προς 

την ΑΗΚ για παραχώρηση πόρων για κάλυψη των αναγκών του, αποτελούν παροχές 

υπηρεσιών και υπόκεινται σε ΦΠΑ. Επιπρόσθετα, οι χρεώσεις για την παροχή 

υπηρεσιών που αφορούν στη σύνδεση με το Σύστημα Μεταφοράς αποτελούν 

υπηρεσίες που υπόκεινται σε ΦΠΑ.  Σύμφωνα με την ίδια επιστολή, πρέπει τόσο η 

ΑΗΚ όσο και ο ΔΣΜ να επιβάλλει και να καταβάλλει ΦΠΑ επί της αξίας των εν λόγω 

χρεώσεων, αφού αποτελούν δύο ξεχωριστά νομικά πρόσωπα για σκοπούς ΦΠΑ.   

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, δεν εκδίδονται τιμολόγια 

ούτε και χρεώνεται ΦΠΑ για τις συναλλαγές μεταξύ του ΔΣΜ και της ΑΗΚ.  

Όπως ανέφερε ο Διευθυντής ΔΣΜ, παρέμβαση της ΡΑΕΚ για επίλυση της 

διαφοράς δεν κατέληξε θετικά. 

(β) Σύνδεση σταθμού παραγωγής.   

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται για τη σύνδεση σταθμού παραγωγής 

με το δίκτυο, αν η προσφορά σύνδεσης, όπως γίνεται από τον ΔΣΜ, γίνει 

αποδεκτή εντός τακτής προθεσμίας, τότε συνομολογείται σύμβαση σύνδεσης που 

υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει στον 

ΔΣΜ το αντίτιμο.  

(i) Μη τήρηση της ενδεδειγμένης διαδικασίας σύνδεσης σταθμού 
παραγωγής στο Σύστημα Μεταφοράς.  Όπως αναφέρθηκε και στις Εκθέσεις 

μας για τα έτη 2008 και 2009, προέκυψε διαφωνία μεταξύ του ΔΣΜ και της ΑΗΚ, 

χωρίς να έχει εξευρεθεί λύση, σχετικά με θέματα που αφορούν την τιμολόγηση 

για σκοπούς σύνδεσης στο Δίκτυο Μεταφοράς Σταθμού Παραγωγής.  

 Λόγω της διαφωνίας δεν τηρείται η πιο πάνω διαδικασία και ο ΔΣΜ κατόπιν 

γραπτών οδηγιών της ΡΑΕΚ, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 71 του Νόμου, 

αποφασίζει για οποιαδήποτε διαφορά αναφύεται μεταξύ του ΔΣΜ και της 

ΑΗΚ, προέβη στις δέουσες ενέργειες για την ένταξη των Μονάδων 

Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ), στο πρόγραμμα διαθεσιμότητας μονάδων.   
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 Στις 13.4.2010 ο ΔΣΜ ετοίμασε σχετική Προσφορά και Όρους Σύνδεσης στο 

Σύστημα Μεταφοράς για νέα εγκατάσταση Μονάδων Εσωτερικής Καύσης – 

ΜΕΚ 2. Στις 18.5.2010 ο ΔΣΜ με επιστολή του στην ΑΗΚ τόνισε ότι για να 

προχωρήσει με την ένταξη των νέων μονάδων ΜΕΚ 2 στη διαθεσιμότητα του 

συστήματος θα έπρεπε απαραιτήτως η ΑΗΚ να αποδεχθεί  όλους τους 

Όρους της Προσφοράς. Η ΑΗΚ με επιστολή της ημερ. 28.5.2010 προς τον 

ΔΣΜ δήλωσε ότι είχε αποδεχθεί μόνο τους τεχνικούς Όρους και ότι δεν 

θεωρούσε ορθή τη διαδικασία τιμολόγησης για το κόστος της σύνδεσης. Η 

ΡΑΕΚ με επιστολή της ημερ. 2.6.2010 προς τον ΔΣΜ έδωσε εντολή όπως 

προχωρήσει άμεσα η ένταξη των νέων μονάδων ΜΕΚ 2, παρά το γεγονός ότι 

υπήρχε σημείο διαφωνίας μεταξύ ΑΗΚ και ΔΣΜ, οι οποίες εντάχθηκαν στις 

2.6.2010. 

Όπως μας ανέφερε ο Διευθυντής ΔΣΜ, ενήργησε σύμφωνα με τις οδηγίες της 

ΡΑΕΚ με στόχο την ομαλή λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς και τη 

διαθεσιμότητα του Συστήματος Παραγωγής. 

(ii) Μη αναγνώριση του ΔΣΜ ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 
από μέρους της ΑΗΚ. Όπως αναφέρθηκε και στην Έκθεση μας για το 2009,  

σύμφωνα με πρακτικά της συνεδρίας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία 

της ΡΑΕΚ στις 18.5.2009, ο Γενικός Διευθυντής της ΑΗΚ δήλωσε ότι εάν η 

ΑΗΚ προχωρήσει στην αποδοχή της τιμολόγησης υπό τις προϋποθέσεις και 

χρεώσεις που θέτει ο Διευθυντής του ΔΣΜ, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα 

την αναγνώριση ότι ο ΔΣΜ αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με σχετικές αποφάσεις της Αρχής.  

Επίσης αντιπρόσωπος της ΑΗΚ δήλωσε πως η Αρχή θεωρεί ότι η ορθή 

διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται στη διεκπεραίωση των 

οικονομικών συναλλαγών ΑΗΚ-ΔΣΜ, είναι η χρέωση μέσω των ανάλογων 

εσωτερικών εγγραφών και δεν συντρέχει κανένας λόγος για διαφοροποίηση 

της μέχρι σήμερα πρακτικής.  Ως εκ τούτου κάλεσε τον Διευθυντή του ΔΣΜ 

αν διαφωνεί με την ερμηνεία και την πρακτική που εισηγείται η ΑΗΚ να 

προσφύγει στο δικαστήριο.   

 Σύμφωνα με τα ίδια πρακτικά, εκπρόσωποι του ΔΣΜ επισήμαναν τον 

κίνδυνο να βρεθεί εκτεθειμένος ο ΔΣΜ ενώπιον της Υπηρεσίας ΦΠΑ και της 

Ελεγκτικής Υπηρεσίας, γιατί αν εκδίδει μονομερώς τιμολόγια με ΦΠΑ που δεν 
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αποδέχεται η ΑΗΚ, σημαίνει ότι δεν θα έχει τους οικονομικούς πόρους για να 

καταβάλει τα σημαντικά οφειλόμενα ποσά στο ΦΠΑ που προκύπτουν 

σύμφωνα με τη νομοθεσία.   

 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τα πρακτικά, επισήμανε ότι το ζήτημα 

έκδοσης ή όχι τιμολογίων/επιβολής ΦΠΑ στις χρεώσεις που γίνονται μεταξύ 

ΔΣΜ και ΑΗΚ, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να αποτελέσει λόγο 

καθυστέρησης της ένταξης στη διαθεσιμότητα του Συστήματος Παραγωγής 

των νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  

 Η διαφωνία εξακολουθεί να υπάρχει. 

(iii) Διακρίσεις μεταξύ των παραγωγών που αιτούνται σύνδεση στο 
Σύστημα Μεταφοράς.  Όπως αναφέρθηκε και στις Εκθέσεις μας για τα έτη 

2008 και 2009, ο ΔΣΜ ζήτησε γνωμάτευση από τον νομικό του σύμβουλο 

σχετικά με τη σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς σταθμού παραγωγής της 

ΑΗΚ.  Στις 25.6.2008 ο νομικός σύμβουλος του ΔΣΜ επισημαίνει ότι (α) η 

όλη κατάσταση θα παρέχει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε τρίτο να 

αμφισβητεί την ανεξαρτησία του ΔΣΜ και κατ’ επέκταση την νομιμότητα κάθε 

απόφασης του, θα εμπλέκει ακόμη την ΑΗΚ σε ευθύνες έναντι τρίτων για 

πράξεις ή παραλείψεις του ΔΣΜ για θέματα τα οποία η ίδια ουδεμία σχέση θα 

έχει και (β) η ένταξη της νέας μονάδας, θα πρέπει να γίνει κατά τον ίδιο 

τρόπο σύνδεσης οποιασδήποτε άλλης μονάδας αφού ρητά στο άρθρο 65 του 

Νόμου προβλέπεται ότι ο ΔΣΜ «δεν προβαίνει σε δυσμενείς διακρίσεις 

μεταξύ των χρηστών του συστήματος».   

 Έχει παρατηρηθεί ότι για όλους τους παραγωγούς που υπέβαλαν αίτηση μέχρι 

σήμερα, πλην της ΑΗΚ, ακολουθείται η διαδικασία όπως καθορίζεται στους 

Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, ενώ έχουν ήδη ενταχθεί στη διαθεσιμότητα 

του Συστήματος οι προσωρινές ΜΕΚ, οι ΜΕΚ1, οι ΜΕΚ 2 και η ΕΣΚ4.   

Ο Διευθυντής ΔΣΜ, απαντώντας ανέφερε πως για εξομάλυνση της κατάστασης και 

επειδή θεωρεί πολύ σοβαρό το θέμα της μη υπογραφής των συμβάσεων σύνδεσης 

μεταξύ ΑΗΚ και ΔΣΜ, ο ΔΣΜ αποδέχτηκε την εισήγηση της ΑΗΚ όπως οι οικονομικές 

συναλλαγές μεταξύ τους γίνονται με λογιστικές εγγραφές, μέσω των αντίστοιχων 

λογαριασμών που τηρούν οι δύο οργανισμοί στα λογιστικά τους βιβλία.  Ως 

αποτέλεσμα, στις 13.5.2011 η ΑΗΚ και ο ΔΣΜ προχώρησαν στη σύναψη σύμβασης 
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για τη νέα μονάδα αρ. 5, συνδυασμένου κύκλου στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό 

Βασιλικού.   

Σημειώνουμε ωστόσο ότι τα πιο πάνω δεν αποτελούν την ενδεδειγμένη πρακτική που 

πρέπει να ακολουθείται μεταξύ δύο ξεχωριστών νομικών οντοτήτων.  

(γ) Διαφωνία με την ΑΗΚ ως προς τη νομική υπόσταση του ΔΣΜ.  Στις πιο 

πάνω παραγράφους αναδεικνύεται συνεχώς η διαφωνία μεταξύ ΔΣΜ και ΑΗΚ ως 

προς τις νομικές σχέσεις μεταξύ των δύο, δηλαδή κατά πόσο ο ΔΣΜ είναι ξεχωριστή 

από την ΑΗΚ νομική οντότητα και ανάλογα με τη νομική συμβουλή εκάστου, 

διαμορφώνεται και η συμπεριφορά του.  Όπως είχα επισημάνει και στο παρελθόν το 

θέμα αυτό θα μπορούσε να εκλείψει αν ο Νόμος ρητά και σαφώς καθόριζε τη νομική 

υπόσταση του ΔΣΜ ώστε να μη χωρούν διαφορετικές νομικές ερμηνείες.   

 

 

 

(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της Δημοκρατίας 
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